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  113 -111تفريغ سورة االنعام من آية : 
  ) 30شريط رقم ( 

َكانُوْا لِيُـْؤِمُنوْا ِإال َأن َيَشاَء الّلُه َولَـِكن   َوَلْو أَنـَنا نـَزْلَنا ِإلَْيِهُم اْلَمآلِئَكَة وََكلَمُهُم اْلَمْوَتى َوَحَشْرنَا َعَلْيِهْم ُكل َشْيٍء قـُُبًال ما(  
  ) ) . 111( ْجَهُلوَن َأْكثـََرُهْم يَ 

  ] . 111[ األنعام : 
 ----------  

ْؤِمُنوْا ِإال َأن َيَشاَء الّلُه   َوَلْو أَنـَنا نـَزْلَنا ِإلَْيِهُم اْلَمآلِئَكَة وََكلَمُهُم اْلَمْوَتى َوَحَشْرنَا َعَلْيِهْم ُكل َشْيٍء قـُُبًال ما(  يقول ) َكانُوْا لِيـُ
فنزلنا عليهم املالئكة، أي:  )لَِئْن َجاَءتْـُهْم آيٌَة لَيُـْؤِمُننِ َا  (بنا سؤال هؤالء الذين أقسموا باهللا جهد أميام تعاىل: ولو أننا أج

ل ما أويت قالوا لن نؤمن حىت نؤتى مث ) (أَْو تَْأِيتَ بِاللِه َواْلَمالِئَكِة قَِبيال  ( ختربهم بالرسالة من اهللا بتصديق الرسل، كما سألوا فقالوا
  ) .رسل اهللا 

َنا اْلَمالِئَكُة أَْو نـََرى رَبـَنا َلَقِد اْسَتْكبَـُروا ِيف (    .)  ْم َوَعتَـْوا ُعتُـوا َكِبريًاأَنـُْفِسهِ  َوقَاَل الِذيَن ال يـَْرُجوَن لَِقاَءنَا َلْوال أُنزَل  َعَليـْ
  ) .فَْأُتوْا بَِئابَائَِنا  (ان حسبما اقرتحوه بقوهلم بأن أحييناهم وشهدوا حبقية اإلمي)  وََكلَمُهُم اْلَمْوَتى (
  . أخربوهم بصدق ما جاءم به الرسلف أي قال ابن كثير : •
  ) أي : ومجعنا هلم كل شيء من اخلالئق عياناً ومشاهدة . َوَحَشْرنَا َعَلْيِهْم ُكل َشْيٍء قـُُبال(  
  يه أوجه : وف» كل شيء « حال من  -بضم القاف والباء  -وقـُُبًال  •

  أنه مجع قبيل مبعىن كفيل مثل قليب وقلب ، أى : وحشرنا عليهم كل شيء من املخلوقات ليكونوا كفالء بصدقك. األول :
 , أى آتيك من قبل وجهك ؛ ال دبراُ  أنه مفرد كقبل اإلنسان ودبره فيكون معناه املواجهة واملعاينة ومنه آتيك قبالً  والثاني :

  ليشهدوا بأنك على احلق. م كل شيء مواجهة وعياناً واملعىن. وحشرنا عليه
 ونوعاً  فوجاً  عليهم كل شيء فوجاً  واملعىن : وحشرنا , صنفاً  أن يكون قبال مجع قبيل لكن مبعىن مجاعة مجاعة أو صنفاً  والثالث :

  ( التفسري الوسيط ) .                      من سائر املخلوقات ليشهدوا بصدقك. نوعاً 
أي: إن اهلداية إليه، ال إليهم. بل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو الفعال ملا يريد،  ) انُوا لِيُـْؤِمُنوا ِإال َأْن َيَشاَء اللهُ َما كَ (  

  ِإن الِذيَن َحقْت َعَلْيِهمْ  ( وسلطانه وقهره وغلبته. وهذه اآلية كقوله تعاىل ، ، لعلمه وحكمته وال يسأل عما يفعل وهم يسألون
  ) .َكِلَمُة رَبَك ال يـُْؤِمُنوَن . َوَلْو َجاَءتْـُهْم ُكل آيٍَة َحىت يـََرُوا اْلَعَذاَب األلِيَم 

 )وََكلَمُهُم املوتى  (كما سألوا حىت يشهدوا بأنك رسول اهللا ) ولو أننا أنزلنا إليهم املالئكة قوله تعاىل (  قال السمرقندي : •
  بكسر القاف ونصب الباء. )قـُُبالً ( قرأ نافع وابن عامر  )ء قـُُبًال يْ ا َعَلْيِهْم ُكل شَ َوَحَشْرنَ ( بأنك رسول اهللا 

  وقرأ الباقون بالضم ، فمن قرأ بالضم فمعناه مجاعة القبيل.
  والقبيل الكفيل.

  ويقال قبًال : أي أصنافاً من اآلدميني ومن املالئكة ومن الوحش.
  وحشرنا عليهم كل شيء معاينة فعاينوه.  بالكسر معناه :) قـُُبالً ( ومن قرأ 

: أي )وحشرنا(، فشهدوا لك بالنبوة هم املوتى، وكلمنزلنا إليهم املالئكة كما سألوا ومعىن اآلية ولو أننا وقال ابن الجوزي : •
مبشيئته ، ال كما ظنوا ، فأخرب أن وقوع اإلميان ) قبًال ما كانوا ليؤمنوا إال أن يشاء اهللا  (يف الدنيا  )عليهم كل شيء ( مجعنا 

  أم مىت شاؤوا آمنوا ، ومىت شاؤوا مل يؤمنوا.
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قال الطربي : أي جيهلون أن األمر مبشيئة اهللا تعاىل ، حيسبون أن اإلميان إليهم ، والكفر بأيديهم ، ) َولَـِكن َأْكثـََرُهْم َيْجَهُلوَن ( 
ذلك بيدي ال يؤمن منهم إال من هديته له فوفقته ، وال يكفر إال من  مىت شاءوا آمنوا ، ومىت شاءوا كفروا ، وليس األمر كذلك ،

  ( تفسري الطربي ) .   خذلته فأضللته .
وقيل الضمري يعود على املؤمنني فيكون املعىن. ولكن أكثر املؤمنني جيهلون عدم إميان أولئك املشركني عند جميء اآليات جلهلهم 

  يف إميام. فيتمنون جميء اآليات طمعاً إلميام ،  - تعاىل  -عدم مشيئة الّله 
  الفوائد :

  إثبات علو اهللا تعاىل .-1
  أن اهلداية بيد اهللا تعاىل .-2
  أن من مل يشأ اهللا أن يهديه فلن يهتدي . -3
  تعنت هؤالء الكفار . -4
  فضل العلم حبكمة اهللا وأوامره وذم اجلهل .-5
ًا َشَياِطيَن اِإلنِس َواْلِجن ُيوِحي بـَْعُضُهْم ِإَلى بـَْعٍض زُْخُرَف اْلَقْوِل ُغُرورًا َوَلْو َشاء رَبَك َما وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكل نِِبي َعُدوّ (  

( )وَن ــْقَترُِفوْا َما ُهم مْقَترِفُ ْوُه َولِيَـ ــوَن بِاآلِخَرِة َولِيَـْرضَ ـَولَِتْصَغى ِإلَْيِه َأْفِئَدُة الِذيَن َال يـُْؤِمنُ ) 112(فـََعُلوُه َفَذْرُهْم َوَما يـَْفتَـُروَن 
113. (  

  ] . 113 – 112م : األنعا[ 
 ----------  

 ) َعُدّوًا َشَياِطيَن اِإلنِس َواْلِجن نِِبي أعداًء خيالفونك، ويعادونك  -يا حممد -يقول تعاىل: وكما جعلنا لك ) وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكل
  . ذلكزنك عداء فال حيَ أ أيضاً  جعلنا لكل نيب من قبلك

  ) . ْد ُكذَب ُرُسٌل ِمْن قـَْبِلكَ فَِإْن َكذبُوَك فـَقَ (  كما قال تعاىل
َبْت ُرُسٌل ِمْن قـَْبِلَك َفَصبَـُروا(  وقال تعاىل  بُوا َوأُوُذوا  َوَلَقْد ُكذ أَتَاُهْم َنْصرُنَا َعَلى َما ُكذ َحىت. (  

  ) .َما َقْد ِقيَل لِلرُسِل ِمْن قـَْبِلَك ِإن رَبَك َلُذو َمْغِفَرٍة َوُذو ِعَقاٍب أَلِيٍم  َما يـَُقاُل َلَك ِإال(  وقال تعاىل
  ) . َكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكل َنِيب َعُدوا ِمَن اْلُمْجرِِمنيَ و ( َ  :وقال تعاىل 

  ي .يأت أحد مبثل ما جئت به إال عودمل : إنه  εوقال ورقة بن نوفل لرسول اهللا 
  واملراد بشياطني اإلنس واجلن ، واملردة من النوعني. والشيطان : كل عات متمرد من اإلنس واجلن. •
فكذلك جعلنا لكل  يـَُعزي نبّيه ويسّليه ، أي كما ابتليناك ؤالء القوم )وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكل ِنِيب  (قوله تعاىل : يقال القرطب •

  أعداء.:  يأ )َعُدّواً ( نيب قـَبـَْلك 
َ ُهَنا َأن أَْعَداَء اْألَنِْبَياِء ُهْم شَ  قال الشنقيطي : • ا ، َوبـَنيَعُدو َنِيب ُه َجَعَل ِلُكلَح َهِذِه اْآليَِة اْلَكرِميَِة أَنَوَصر ، ْنِس َواجلِْن َياِطُني اْإلِ

; َفَدل َذِلَك َعَلى  ) َعُدوا ِمَن اْلُمْجرِِمنيَ  وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكل َنِيب  (ِمَني ، َوُهَو قـَْولُُه ِيف َمْوِضٍع آَخَر َأن أَْعَداَء اْألَنِْبَياِء ِمَن اْلُمْجرِ 
ْنِس َشَياطِ  ْنِس َواجلِْن ، َوذََكَر ِيف َهِذِه اْآليَِة َأن ِمَن اْإلِ َوِإَذا َخَلْوا ( ِبَذِلَك ِيف قـَْولِِه  َني ، َوَصرحَ َأن اْلُمرَاَد بِاْلُمْجرِِمَني َشَياِطُني اْإلِ

َماِم َأْمحََد َوَغْريِِه ، َواْلَعَرُب ) ِإَىل َشَياِطيِنِهْم قَاُلوا إِنا َمَعُكْم اْآليََة  ، َوَقْد َجاَء اْخلَبَـُر ِبَذِلَك َمْرُفوًعا ِمْن َحِديِث َأِيب َذر ِعْنَد اْإلِ
ْنِس َكَما ذََكْرنَا ، أَْو ِمْن َغْريِِمهَا ، َوِيف احلَِْديِث : ُتَسمي ُكل ُمَتَمرٍد َشْيطَانً  اْلَكْلُب اْألَْسَوُد «ا ، َسَواٌء َكاَن ِمَن اجلِْن أَْو ِمَن اْإلِ
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، َأْي : َجَعْلَنا َشَياِطَني » َعُدوا«اِين : ، َوالث » َجَعْلَنا«، َوقـَْولُُه : َشَياِطُني ، بََدٌل ِمْن قـَْولِِه : َعُدوا ، أَْو َمْفُعوٌل أَوُل لِـ » َشْيطَانٌ 
ْنِس َواجلِْن َعُدوا .   اْإلِ

قائمني بالدعوة إليه، أن حيصل لعباده  ومن حكمة اهللا تعاىل، يف جعله لألنبياء أعداء، وللباطل أنصاراً  قال السعدي : •
  البصري من األعمى.االبتالء واالمتحان، ليتميز الصادق من الكاذب، والعاقل من اجلاهل، و 

 -حينئذ- فإنه ،  له، فإن احلق يستنري ويتضح إذا قام الباطل يصارعه ويقاومه اً للحق، وتوضيح اً أن يف ذلك بيان: ومن حكمته 
الب، اليت يتنافس فيها يتبني من أدلة احلق، وشواهده الدالة على صدقه وحقيقته، ومن فساد الباطل وبطالنه، ما هو من أكرب املط

  ن .    ( تفسري السعدي ) .افسو املتن
  ومن احلكم : رفعة درجات األنبياء ، وحصول أجر جماهدة األعداء اليت تدل على قوة اإلميان ورسوخه . •
أي: يلقي بعضهم إىل بعض القول املزين املزخرف، وهو املزوق الذي يغرت  )يُوِحي بـَْعُضُهْم ِإَلى بـَْعٍض زُْخُرَف اْلَقْوِل ُغُرورًا (  

  عه من اجلهلة بأمره.سام
أي يزين بعضهم لبعض األمر الذي يدعون إليه من الباطل، ويزخرفون له العبارات حىت جيعلوه يف أحسن  قال السعدي : •

وال يفقهون املعاين، بل تعجبهم األلفاظ املزخرفة،  صورة، ليغرت به السفهاء، وينقاد له األغبياء، الذين ال يفهمون احلقائق،
  اً .والباطل حق باطالً  فيعتقدون احلق وهة،والعبارات املم

  أي: وذلك كله بقدر اهللا وقضائه وإرادته ومشيئته أن يكون لكل َنّيب عدّو من هؤالء. )َوَلْو َشاء رَبَك َما فـََعُلوُه ( 
  أي : اتركهــم .) َفَذْرُهْم ( 
  اوم، فإن اهللا كافيك وناصرك عليهم.أي: يكذبون، أي: دع أذاهم وتوكل على اهللا يف عد) َوَما يـَْفتَـُروَن ( 
  . أي: ولتميل إليه )َولَِتْصَغى ِإلَْيِه ( 
  أي: قلوم وعقوهلم وأمساعهم. )َأْفِئَدُة الِذيَن الَ يـُْؤِمُنوَن بِاآلِخَرِة ( 
  . ألن عدم إميام باليوم اآلخر وعدم عقوهلم النافعة، حيملهم على ذلكقال السعدي :  •
ألن من مل يؤمن باآلخرة وما فيها  -مع أم ال يؤمنون بأمور أخرى جيب اإلميان ا  -باآلخرة بالذكر  وخص عدم إميام •

  ( التفسري الوسيط ) . وراء شهواته وأهوائه وال يتبع إال زخرف القول وباطله. من ثواب وعقاب ميشى دائماً 
فَِإنُكْم َوَما تـَْعُبُدوَن . َما أَنـُْتْم  ( ال يؤمن باآلخرة، كما قال تعاىلوإمنا يستجيب لذلك من ،  أي: حيبوه ويريدوه )َولِيَـْرَضْوُه ( 

  ) .ِإنُكْم لَِفي قـَْوٍل ُخمَْتِلٍف . يـُْؤَفُك َعْنُه َمْن أُِفَك  ( ، وقال تعاىل) َعَلْيِه ِبَفاتِِنَني . ِإال َمْن ُهَو َصاِل اجلَِْحيِم 
  من الكذب واالفرتاء .) وَن ــــــــفُ َولِيَـْقَترُِفوْا َما ُهم مْقَترِ ( 
فإذا مالوا إليه ورأوا تلك العبارات املستحسنة، رضوه،  ، أن يصغوا إليه، فيصغون إليه أوالً بعد ) َولِيَـْرَضْوُه ( : قال السعدي  •

م مقرتفون، أي: وزين يف قلوم، وصار عقيدة راسخة،وصفة الزمة، مث ينتج من ذلك، أن يقرتفوا من األعمال واألقوال ما ه
يأتون من الكذب بالقول والفعل، ما هو من لوازم تلك العقائد القبيحة، فهذه حال املغرتين بشياطني اإلنس واجلن، 
املستجيبني لدعوم،وأما أهل اإلميان باآلخرة، وأولو العقول الوافية واأللباب الرزينة، فإم ال يغرتون بتلك العبارات، وال 

 ، بل مهتهم مصروفة إىل معرفة احلقائق، فينظرون إىل املعاين اليت يدعو إليها الدعاة، فإن كانت حقاً  هاتختلبهم تلك التموي
من كان، ولو  ردوها على من قاهلا، كائناً  غري وافية، وإن كانت باطالً  قبلوها، وانقادوا هلا، ولو كسيت عبارات ردية، وألفاظاً 

  من احلرير. ألبست من العبارات املستحسنة، ما هو أرق
  الفوائد :
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  سنة من سنن اهللا ، وهي وجود األعداء لألنبياء وأتباعهم . -1
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